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četrtletno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d. d. o upravljanju
kapitalskih naložb za obdobje od 1.7.2021 do 30. 9. 2021 1

Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014; v nadaljevanju
besedila : ZSOH-1) v drugem odstavku 67. člena, v povezavi z 2., 3., 18., 19., 53., 81., 84/2
ter 85. členom ZSOH-1, nalaga Slovenskemu državnemu holdingu, d. d. (v nadaljevanju
besedila: SOH), da mora četrtletno poročati Vladi RS o upravljanju vseh kapitalskih naložb
v imetništvu države, razen glede kapitalskih naložb iz 2. odst. 19. čl. ZSOH-1, in vseh
kapitalskih naložb v imetništvu SOH.
Skladno z veljavno zakonodajo podajamo 30. četrtletno poročilo SDH o upravlianiu
kapitalskih naložb po uveljavitvi ZSOH-1 , in sicer za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 .

1. Pridobivanie kapitalskih naložb
V nadaljevanju so navedena pomembnejša dejanja SOH v zvezi s pridobivanjem in
razpolaganjem 2 s kapitalskimi naložbami v imetništvu SOH oziroma Republike Slovenije (v
nadaljevanju besedila: RS).
Terme 0/imia. d. d.
RS je v prvi polovici leta 2021 z nakupom delnic družbe Terme Olimia, d. d. (v nadaljevanju
besedila: Terme Olimia) od Nove KBM, d. d. in zatem izvedenim postopkom prevzema te
družbe, skupaj pridobila 292.998 delnic družbe Terme Olimia, ki predstavljajo 41,51odstotni lastniški delež družbe. Tem aktivnostim je sledila izključitev preostalih manjšinskih
delničarjev, ki so bili izključeni na podlagi sklepa skupščine družbe Terme Olimia z dne 3.
8. 2021 . RS je na tej podlagi v septembru 2021 pridobila dodatnih 12.317 delnic družbe, s
čimer se je konsolidacija lastništva družbe Terme Olimia zaključila , tako da ima RS , skupaj
s povezanimi osebami, sedaj v imetništvu 100 % delnic družbe.

V poročilu so zajeta tudi nekatere pomembnejša dejanja, ki so se zgodila v času od 1. 10. 2021 do datuma
priprave tega poročila.
2 Zaradi varovanja poslovnih skrivnosti, SOH v tem poročilu, v zvezi s prodajnimi/nakupnimi postopki , ne more
razkriti več podatkov, saj bi lahko obširnejše razkrivanje podatkov negativno vplivalo na uspešnost postopkov.
Navedeno velja tudi za obravnavo na seji Odbora Državnega zbora za finance in monetarno politiko.
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Zgoraj navedene aktivnosti so bile izvedene skladno s Strategijo turizma in na podlagi
Letnih načrtov upravljanja za leto 2019, 2020 in leto 2021.
Sava. d. d.

V poročanem obdobju je SDH izvedel tudi nezavezujoča pogajanja za nakup lastniškega
deleža York v Savi, d. d. (v nadaljevanju besedila: Sava) in terjatev York do Save. V mesecu
juliju 2021 je SDH začasno zaustavil pogajanja z York za nakup izpostavljenosti York v
družbi Sava, saj je bilo ocenjeno, da je potrebno predhodno še enkrat pretehtati tudi druge
možne scenarije na področju upravljanja državnih turističnih družb ter v zvezi s tem sprejeti
odločitev o najbolj optimalnem upravljavskem scenariju v zvezi z naložbo Sava.
Aktivnosti se izvajajo skladno s Strategijo turizma, predvidene pa so bile tudi v Letnem
načrtu upravljanja za leto 2020, kot tudi v Letnem načrtu upravljanja za leto 2021 za družbo
Sava.
Nakup Selekcijsko poskusnega centra Ptuj

Vlada RS je dne 11. 6. 2020 sprejela sklep, s katerim je SDH predlagala, da izvede postopke
za odplačni prenos Selekcijsko poskusnega centra Ptuj (v nadaljevanju besedila: SPC Ptuj)
na RS. SPC Ptuj je samostojna organizacijska enota v okviru podjetja Semenarna Ljubljana,
ki je bilo v letu 2020 prodano družbi Villager iz srbske agroživilske skupine Agromarket in
tam poteka za državo strateška semenarska dejavnost. S strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in s strani Ministrstva za finance so bili v mesecu decembru 2020
izraženi določeni zadržki glede neposrednega prenosa obrata SPC Ptuj na Kmetijski inštitut
Slovenije (v nadaljevanju besedila: KIS), zato je bila decembra 2020 sprejeta načelna
odločitev o ustanovitvi namenske gospodarske družbe v imenu in za račun RS, ki bo
odkupila obrat. V prvem polletju 2021 je SDH preverjal predpostavke za ustanovitev
namenske gospodarske družbe in v 3. kvartalu 2021 z deležniki začel pripravljati podlage
za začasno ustanovitev gospodarske družbe, kar pa do konca tretjega kvartala 2021 še ni
bilo zaključeno in se aktivnosti nadaljujejo v zadnji kvartal.

2. Razpolaganie s kapitalskimi naložbami
Intereuropa, d. d.

Dne 21. 4. 2021 je bilo v časopisu Delo in na spletnih straneh SDH in Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (v nadaljevanju besedila: KAD) objavljeno
javno vabilo k oddaji ponudb za nakup 1.194.838 delnic družbe Intereuropa, d. d. (v
nadaljevanju besedila: Intereuropa) v imetništvu SDH in KAD. Rok za oddajo ponudb je
potekel dne 7. 5. 2021. Po izvedenih pogajanjih je bila dne 27. 9. 2021 s kupcem, družbo
Pošta Slovenije d. o. o. podpisana kupoprodajna pogodba, na podlagi katere sta SDH in
KAD dne 12. 10. 2021 prejela kupnino v skupni višini 1.732.573,10 EUR (od tega SDH
688.642,70 EUR ter KAD 1.043.930,40 EUR) oziroma 1,45 EUR na delnico. Dne 14. 10.
2021 sta SDH in KAD na Pošto Slovenije d. o. o. prenesla svoje delnice, ki skupno
predstavljajo 4,35 % delež v kapitalu družbe Intereuropa, s čimer se je postopek prodaje
zaključil.
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Prodaja manjšinskih kapitalskih naložb

Dne 17. 6. 2021 sta bili v časopisu Delo in na spletnih straneh SOH ter KAD objavljeni vabili
za prodajo večjega števila manjših portfeljskih kapitalskih naložb, in sicer za 1O naložb v
imetništvu KAD in RS ter za 3 naložbe v imetništvu RS oz. SOH. Do roka, ki je potekel dne
6. 7. 2021, je SOH prejel 3 zavezujoče ponudbe za kapitalske naložbe v lasti RS oz. SOH
in 5 zavezujočih ponudb za kapitalske naložbe v lasti RS in KAD. Vsi ponudniki so bili
pozvani k izboljšanju ponudb. Na tej podlagi se je do konca meseca septembra 2021
zaključil postopek prodaje 44 delnic družbe KD Group, d. d., v lasti RS, kupnina pa je
znašala dobrih 2.000 EUR. Postopki prodaj drugih naložb, za katere je SOH prejel ponudbe
oz. izboljšane ponudbe za nakup (gre za družbe Varnost sistemi, d. d., M1, d. d., Vipa
Holding, d. d., KS Naložbe, d. d., A.L.P Peca d. o. o. in Savaprojekt, d. d.), se do 30.9.2021
niso zaključili.
3. lzvaianie ukrepov v skladu s spreietim Letnim
naložb glede elektrodistribuciiskih družb

načrtom

upravliania kapitalskih

V skladu s sprejetim sklepom Vlade RS na 180. redni seji dne 24. 5. 2018 se v Prilogi 1
tega dokumenta nahaja informacija v zvezi z izvajanjem dejanj, v skladu s sprejetim Letnim
načrtom upravljanja kapitalskih naložb za elektrodistribucijske družbe.

4. Izvedene skupščine/spreieti sklepi ustanovitelia družb s kapitalsko naložbo RS
in/ali SOH
V obdobju od 1. 7. 2021 do vključno 30. 9. 2021 je bilo izvedenih skupno 36 skupščin
oziroma sprejetih sklepov ustanovitelja v družbah v upravljanju SOH. SOH je v skladu
z ZSDH-1 uveljavljal pravice delničarja oziroma družbenika v svojem imenu in v imenu in
za račun RS za delnice in deleže v imetništvu navedenih pravnih oseb, skladno z zadnjim
odstavkom 53. člena ZSDH-1 pa na skupščinah družb s kapitalsko naložbo države, tudi v
imenu in za račun KAD. Obravnavane zadeve in sprejeti sklepi so razvidni iz Priloge 2 tega
dokumenta.
Dokument pripravili: nosilci pristojnih

področij

oziroma vsebin.

Dr. Janez Žlak,
predsednik upr e

Priloge:
Priloga 1: Informacija v zvezi z izvajanjem dejanj v skladu s sprejetim Letnim načrtom
upravljanja kapitalskih naložb za elektrodistribucijske družbe (POSLOVNA
SKRIVNOST - ZAUPNO!)
Priloga 2: Izvedene skupščine družb/sprejeti sklepi ustanovitelja, s kapitalsko
naložbo SOH in RS, v upravljanju SOH, v obdobju od 1. 7. 2021 do 30.9.2021
V vednost:
Državni zbor - Komisija za nadzor javnih financ (2. odstavek 67.

člena

ZSDH-1)
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Izvedene skupščine družb/ sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od l. 7. 2021 do 30.9.2021

SLOVENSKI DRZAVNI HOLDIN G , d . d

Družba

ELEKTRO PRIMORSKA d.d.

Delež
RS v %

79,682

Datum
Delež
skupščine ali
SOH v % •sklepa uprave
SOH

01.07.2021

Točke

dnevnega reda
Glasovanje SOH In sprejeti
sklepi na skupščini

1.) Otvoritev

skupščine

in izvolitev delovnih teles

skupščine

ZAKLJUČENA
Sklep 1.) Predlog uprave in nadzornega sveta:
Za predsedujočo skupščini se 1menu1e: Mira Lah
Za preštevalki glasov se imenujeta : Mojca Volarič in Eva Pintar
Skupščini prisostvuje notarka: Aleksandra Leban
2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta ter revizorjevim
poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2020
Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2020.
Točka 2. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

SOH glas. : ZA
ZA% :100,00

SEZNANITEV

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2020, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu
Predlog up'r ave in nadzornega sveta:
Sklep 1.) 3.1.Bilančni dobiček družbe na dan 31.12. 2020 znaša 2.254.067,76 EUR in se v celoti izplača delničarjem v obliki d1v1dend. Bruto dividenda na delnico znaša 0,12 SOH glas.; ZA
EUR. Družba bo dividende izplačala dne 29.9.2021 delničarjem, vpisanim pri KDO na dan 28.9.2021 .
ZA% :100,00
Sklep 2.) 3.2.Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska, d. d. , za poslovno leto 2020.
SDH glas.; ZA
ZA% :100,00
Sklep 3.) 3.3.Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2020.
SOH glas. : ZA
ZA% :100,00
4.) Spremembe in dopolnitve statuta
Sklep 1.) Predlog uprave in nadzornega sveta:
V Statutu delniške družbe Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., se v 1., 2., 3. alineji prvega odstavka 26. člena, 3., 4. m 5. alineji drugega
odstavka 28. člena ter 11 . in 19. alineji 40. člena črtajo besede »in/ali skupine«.
V 8. alineji 40. člena se črta besedilo »oz. celotne skupine «.
Za 48. členom se doda nov 48.a člen, ki se glasi:
»Temeljna pravila za izvedbo elektronske skupščine
Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo
elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti {elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona , če gre
za elektronsko skupščino v skladu s četrtim odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupšč i ne .
Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:
- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščencev na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je
delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o
napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razprav, v realnem času. Uprava druzbe lahko v pravilih postopka iz tretjega
odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi na1av1
uresničevanje teh pravic,
- tehn i čna rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komumciranJe.
Upravo druzbe se pooblašča , da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo m glasovanje na elektronski skupščin i ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine
ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«.
Skupšč i na pooblašča nadzorni svet, da uskladi besedilo statuta z navedenim sklepom o spremembi statuta (1. odst. 329. člena ZGD-1).
Č i stopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar (1. odst. 332. člena ZGD-1).
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SOH glas.: ZA
ZA% :100,00

•

Izvedene skupščine družb/ sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od l. 7. 2021 do 30.9.2021

SLOVENSKI ORZAVNI HOLDING, d d

Družba

Delež
RS v %

Datum
Delež
skupščine ali
SOH v % *sklepa uprave
SOH

Točke

dnevnega reda
Glasovanje SOH in sprejeti
sklepi na skupščini

N.P. 1.) Nasprotni predlog sklepa malih delničarjev: Ampelus Holding Limited,
O PREDLOGU SE NI
Društvo MDS, Hotel Mrak d.o.o. ,Certius bvg d.o.o.- v likvidaciji.Zdenko Borota, Janez Gregorič,
GLASOVALO
Mon Marketing d.o.o.) je:
Nasprotni predlog 4.1. Spremeni se 11. člen Statuta delniške družbe Elektro Maribor podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki se poslej glasi: Druge
rezerve iz dobička
11. (enajsti) člen: Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega
odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1).
Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom
in tem Statutom. Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz l. odstavka
230. člena ZGD-1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega
kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno pod pogojem, da se delničarjem za isto poslovno leto deli dobiček najmanj
v višini 4% osnovnega kapitala družbe ..
Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe Elektro Primorska d.d .. «

5.) Imenovanje članov nadzornega sveta
Predlog nadzornega sveta:
Sklep 1.) 5.1.Skupščina se seznani, da z dnem 29.8.2021 poteče mandat članom nadzornega sveta, predstavnikom
Nikolaju Abrahamsbergu in Rudolfu Pečovniku.
Točka 5.1. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.
Sklep 2.)

5.2.Skupščina

za

člana

nadzornega sveta, predstavnika

delničarjev,

Sklep 3.)

5.3.Skupščina

za

člana

nadzornega sveta, predstavnika

delničarjev,

Sklep 4.) 5.4.
Sklep 5.)

Skupščina

5.5.Skupščina

N.P. 1.)

za
za

Skupščina

članico

člana

za

nadzornega sveta, predstavnica

nadzornega sveta, predstavnika

člana

delničarjev

in sicer: Stanislavu Rijavcu, Darku

imenuje Julijana Fortunata, za mandatno obdobje 4 let in
imenuje Darka

delničarjev

nadzornega sveta, predstavnika

delničarjev

Lična,

za mandatno obdobje 4 let in

imenuje Jasno Kalšek, za mandatno obdobje 4 let in

imenuje Nevena

delničarjev

Cvitanoviča,

začetkom

začetkom

za mandatno obdobje 4 let in

mandata 30.8.2021

mandata 30.8.2021

začetkom

imenuje Pavla Reberca, za mandatno obdobje 4 let in

Ličnu,

mandata 30.8.2021

začetkom

začetkom

mandata 30.8.2021

mandata 30.8.2021.

SEZNANITEV

SOH glas. : ZA
ZA% :100,00
SOH glas. : ZA
ZA% :100,00
SOH glas. : ZA
ZA% :100,00
O PREDLOGU SE NI
GLASOVALO
SOH glas. : ZA
ZA% :95,07

6.) Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic
Sklep 1.) (Širitev dnevnega reda na zahtevo delničarjev Ampelus Holding Limited, Društvo M OS, Certius bvg d.o.o.- v likvidaciji,
SOH glas. : PROTI
Hotel Mrak d.o.o., Zdenko Borota, Janez Gregorič)
ZA% :6,33
Predlog sklepa 6.1. Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe. s tem da
najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe
Elektro Maribor, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75% knjigovodske vrednosti delnice.
Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Ker družba na dan sklica skupščine nima v lasti lastnih delnic družbe, pooblastilo velja
za nakup največ 3.334.530 delnic družbe.
Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne
delnice.
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Izvedene skupščine družb/ sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 1.7.2021 do 30.9.2021

SLOVENSKI DRZAVNI HOLDI NG , J d

POMGRAO - VGP d.d.

Delež
RS v%

25,008

Datum
Delež
skupščine ali
SOH v% *sklepa uprave
SOH

01.07.2021

Točke

dnevnega reda
Glasovanje SOH in sprejeti
sklepi na skupščini

1.) Otvoritev

skupščine,

ugotovitev

sklepčnosti

in izvolitev delovnega telesa

skupščine

ZAKLJUČENA
Sklep 1.) Za predsedn ika

skupščine

se izvoli Benjamin Barbelj.

SOH glas. : ZA
ZA% :100,00

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2020, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in
revizorjevega poročila
3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2020, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020 ter seznanitev s prejemki
uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2020
Sklep 1.) Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2020 znaša 2.052.214,47 EUR, od tega dobič ek poslovnega leta 2020 znaša 12.448,52 EUR in dobiček preteklih let
2.039.765,95 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazporejen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.
N.P. 1.) Bilanč n i dob1 ce k dru.ibe na dan 31.12.2020 znaša 2.052.214 ,47 E UR, od tega dobič ek poslo vnega leta 2020 znaša 12.448,52 EUR m dobiček preteklih let
2.039.765,95 EUR.
Bilančn i dobiček na dan 31.12.2020 se uporabi :
- 51 .974,50 EUR za d1v1dende, to Je 1,90 EUR bruto na delnic o. Družba bo delničarJem izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti na1kasne1e do 30.11.2020,
m sicer po staniu delničariev vpisanih v delniški knJig i druzbe na en delovni dan pred dnevom izplačila.
- 2.000.239,97 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega in se odločanJe o nJegovi uporabi prenese v naslednJa poslovna leta.
V preostalem delu ostane predlog sklepa nespremenjen.

SEZNANITEV
SOH glas. : ZA
ZA% :100,00

Sklep 2.) Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2020.

SOH glas. : ZA
ZA% :100,00

Sklep 3.) Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2020.

SOH glas. : ZA
ZA% :100,00

4.) Predlog nagrad nadzornemu svetu
Sklep 1.) Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2020 izplača nagrada in sicer za predsednika nadzornega sveta v višini 1.000 EUR bruto, za člana
nadzornega sveta pa 750 EUR bruto. Nagrada se članom nadzornega sveta izplača v breme stroškov tekočega leta do 31.07.2021 .

SOH glas. : ZA
ZA% :100,00

5.) Sprememba statuta družbe
Sklep 1.) SprejmeJO se predlagane spremembe statuta v predlo.ienem besedilu . Spremembe statuta
statuta se pooblašča notarko Romano Gajšek.
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SLOVENSKI DRZAVNI HOL DING, d . d

ELEKTRO LJUBWANA d.d.

Delež
RS v %

Datum
Delež
skupščine ali
SDH v % *sklepa uprave
SOH

79,500

0,296

02.07.2021

Točke

dnevnega reda
Glasovanje SOH in sprejeti
sklepi na skupščini

1.) Otvoritev

skupščine

in izvolitev delovnih teles

skupščine

ZAKLJUČENA

Sklep 1.) Predlog uprave je:
Za predsedujočo skupščini se imenuje Branka Neffat, univ. dipl. prav.
Za preštevalca glasov se imenujeta Egon Hoda in Gregor Mavsar.
Skupščini prisostvuje notarka Nataša Erjavec.
2.) Seznanitev s poročili
Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
Ljubljana d.d. za leto 2020; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta.

SOH glas. : ZA
ZA% :100,00

poročila

družbe Elektro

Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila družbe za poslovno leto 2020.
Sklep 2.) Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2020.

SEZNANITEV

Sklep 3.) Skupščina se seznani s politiko prejemkov organov vodenja, ki jo je nadzorni svet sprejel na seji dne 21.5.2020.
Točka 2. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

SEZNANITEV

3.) Sprejem sklepa o uporabi

bilančnega dobička

SEZNANITEV

za leto 2020.

Sklep 1.) Predlog uprave in nadzornega sveta je:
Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2020 v višini 3.823.058,25 (trimilijoneosemstotriindvajsettisočoseminpetdeset 25/100) EUR se nameni za izplačilo dividend v
bruto vrednosti 0,10 (nič celih deset) EUR na delnico. Za izplačilo se nameni tudi preneseni čisti dobiček leta 2019 v višini 90.000,35 (devetdesettisoč 35/100) EUR.
Dividende se izplačajo imetnikom delnic, oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 30.10.2021 (tridesetega oktobra dvatisočenaindvajset) vpisani v delniško
knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 2.11.2021 (drugega novembra dvatisočenaindvajset).

SOH glas. : ZA
ZA% :99,99

4.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Sklep 1.) Predlog uprave in nadzornega sveta je:
SOH glas.: ZA
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 ter jima podeljuje razrešnico. ZA % :99,99
Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
5.)

Povečanje

osnovnega kapitala družbe

Sklep 1.) Predlog uprave in nadzornega sveta je:
Na podlagi bilance stanja na dan 31.12.2020, ki jo je pregledal revizor BOO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana ter o njej dal mnenje brez pridržka, se osnovni
kapital družbe, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 163.412.977,80 (stotriinšestdesetmilijonovštiristodvanajstisočdevetstosedeminsedemdeset 80/100) EUR, poveča iz
sredstev družbe tako, da se v osnovni kapital preoblikujejo druge rezerve iz dobička v znesku 79.590.096,10
(devetinsedemdesetmilijonovpetstodevetdesettisočšestindevetdeset 10/100) EUR. Osnovni kapital družbe po povečanju znaša 243.003.073,90
(dvestotriinštiridesetmilijonovtritisočtriinsedemdeset 90/100) EUR.
Osnovni kapital se poveča brez izdaje novih delnic in ostane tudi po povečanju razdeljen na 39.160.286 navadnih imenskih kosovnih delnic (oznaka ELOG).
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dnevnega reda
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O PREDLOGU SE NI
N.P. 1.) Nasprotni predlog MDS in MatJaža Titana
GLASOVALO
Nasprotni predlog sklepa 5.1 glasi.:
5.1.0snovni kapital družbe, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 163.412.977 ,90 EUR, se poveča z denarnimi vložki v višini 79.590.092,01 EUR, tako da celotni
osnovni kapital po povečanju znaša 243.003.069 ,91 EUR.
5.2 .Zarad, izvedbe povečanJa osnovnega kapitala bo izdanih do 19.086.353 novih navadnih, prosto prenoslJiv1h imenskih delnic (v nadaljnjem besedilu : nove
delnice), k1 vse sestavlJajo en razred delnic ,n daJejo deln i čar1em (1) pravico do udeležbe pri upravljanJu družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe
(dividendo), (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženia po hkv1dac1j1 ah stečaju družbe.
5.3. Emisijski znesek 1 nove delnice je enak pripadajočemu znesku delnice in znaša 4,17 EUR.
5.4. Nove delnice bodo izdane v nemateriahziran1 obliki z vpisom v centralni reg ister nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDO. Delničar, ki vpiše in vplača
nove delnice, se vpiše kot imetnik delnic v centralni register.
5.5. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala se izda število novih delnic, ki Je enako vsoti števila delnic, ki jih vpisniki vpišejo in vplačajo. Vpis delnic se
izvede na sledeči način :
DosedanJi delničarji imaJo prednostno pravico do vpisa in vplačila novih delnic (v nadaljevanju: »Prednostna pravica«) in sicer v sorazmerju s svojimi deleži v
osnovnem kapitalu družbe, kot ugotovljenimi na dan, ki je en delovni dan pred dnevom izdaje (evidentiranja) prednostnih pravic v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDO. Rok za uveljavitev prednostne pravice je 14 dni od dne njihove izdaje (evidentiranja pri KDO). Prednostna
pravica se ob upoštevanju mednarodno uveljavljenih standardov izvajanja korporacijskih dejanj uresniči s prenosom pravice kot vrednostnega papirJa na za ta
namen odprt poseben račun imetnika, v skladu z najavo, ki jo bo opravila KDO. Velja, da prednostno pravico uvelJavlJa tisti imetnik , ki ima ob poteku roka za
prenos na poseben račun to prednostno pravico kot vrednostni papir vpisano v dobro takega posebnega računa. Ena izdana prednostna pravica inkorporira
prednost glede vpisa in plačila v razmerju, ki se izračuna kot kvocient med številom razpoložlJivih novih delnic in številom delnic, ki jim pripada prednostna
pravica. če prednostne pravice, ki so bile prenesene v dobro posameznega posebnega računa, ne upravičuJeJo do vpisa in vplačila celega števila novih delnic , se
opravi zaokrožitev na najbližje nižje celo število. Delničarji, ki uveljavljajo prednostno pravico , mora10 v istem roku, kot velja za uveljavitev prednostne pravice ,
neposredno pri družbi vplačati tudi ustrezni emisijski znesek (število novih delnic, do katerih Je upravičen vpisnik, pomnoženo z emisijskim zneskom 4,17 EUR).
DRUGI KROG
Preostale razpoložljive delnice , ki v prvem krogu prodaje ne bi bile vpisane in v celoti vplačane s strani obstoječih deln i čarjev družbe, se v drugem krogu prodaje
ponudijo 1zkl1učno samo tistim delničarjem družbe, ki so vpisali in v celoti vplačali delnice v prvem krogu. Drugi krog se začne 4. delovni dan po dnevu zaklJučka
prvega kroga in traia 3 delovne dni. V tem krogu se preostale delnice tudi vp1suJejo neposredno pri družbi. V primeru, da so v drugem krogu prodaje vpisane in v
celoti vplačane največ vse razpoložl11ve nove delnice za drug, krog prodaje, se posameznemu vpisniku 1z drugega kroga prodaje dodeli tohko novih delnic, kot j ih
je vpisal in v celot, vplačal v drugem krogu prodaJe . V primeru, da so v drugem krogu prodaje vpisane in v celoti vplačane delnice v številu, ki presega število
razpoložljivih delnic za drug, krog , se posameznemu vp1sn1ku dodeli število delnic, ki je v enakem razmerju s številom razpoložlJ1v1h novih delnic za drugi krog
prodaje, kot Je število obstoječih delnic vpisnika v razmeriu s številom vseh obstoječih delnic vpisnikov , k, sodeluJejo v drugem krogu prodaJe . Pn tem velJa
pravilo, da se število novo izdanih delnic, ki jih bodo upravičeni vpisati in vplačati obst0Ječ1 delničarji , zaokroži na naJbližje nižje celo število. Ce kljub uporab,
zaokroževanja še vedno ni mogoče razdeliti vseh razpoložljivih delnic, si izdajatelj pridržuJe pravico, da upošteva pri dodelitvi teh delnic vrstni red vpisa in
vplačila teh delnic v drugem krogu prodaje.
Izdaja vpisanih in vplačanih delnic (tako tistih v prvem kot tistih v drugem krogu) bo opravljena v najkrajšem času po vpisu povečanega osnovnega kapitala v
sodni register
5.6. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak seštevku novih delnic, ki bodo vpisane in vplačane, pomnoženim s pripadaJočim zneskom ene delnice
v višini 4, 17 EUR.
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Sklep 1.) Predlog uprave in nadzornega sveta je:
Dejavnost družbe se dopolni z naslednjo dejavnostjo:
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
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SDH

Točke

dnevnega reda
Glasovanje SDH in sprejeti
sklepi na skupščini

7.) Spremembe in dopolnitve Statuta
Sklep 1.) Predlog uprave in nadzornega sveta je:
SDH glas.: ZA
Sedaj veljaven Statut družbe se spremeni in dopolni kot sledi:
ZA% :99,94
1.Statut družbe se v 3. členu dopolni z dejavnostjo :
»72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije«
2.Prvi odstavek 4. člena statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 243.003.073,90 (dvestotriinštiridesetmilijonovtritisočtriinsedemdeset 90/100) EUR in je razdeljen na 39.160.286 prosto prenosljivih
imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.«
3.V četrtem odstavku 46. člena se besedilo »Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine . « črta in se ga nadomesti z besedilom :
»Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev na
dan, ki ga določa zakon o gospodarskih družbah.«
4.V IX. poglavju z naslovom SKUPŠČINA se doda novi člen 48a, ki se glasi:
»Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo
elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre
za elektronsko skupščino v skladu s četrtim odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.
Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:
- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščencev na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je
delničarjem olajhti izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o
napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz tretjega
odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi
uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.
Up ravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščin i ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine
ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«
Notarja, pristojnega na skupščini, se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe, njegovo objavo in vse potrebno za vpis
v sodni register.

N.P. 1.) Nasprotni predlog sklepa malih delničarjev: Generali d.d., Ampelus Holding Limited, Društvo MDS,
O PREDLOGU SE NI
Nasprotni predlog sklepa 7.1.1.:
GLASOVALO
Spremeni se 11. člen Statuta delniške družbe Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki se poslej glasi:
Druge rezerve iz dobička
11. (enajsti) člen
Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. člena
Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju : ZGD-1).
Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenim i z zakonom
in tem Statutom. Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene 1z l. odstavka
230. člena ZGD-1 , razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega
kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno pod pogojem, da se delničarjem za isto poslovno leto deli dobiček najmanj
v višini 4% osnovnega kapitala družbe.
Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe Elektro Ljubljana, d.d .. «
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8.) Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev
Sklep 1.) Predlog nadzornega sveta je:
Skupščina ugotovi, da se bo dne 31.8.2021 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom
1.Šušteršič Andrej
2.Dimič Davorin
3.Valentinčič David
S funkcije člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se z dnem 31.8.2021 odpokliče Skornsek David.
Skupsčina izvoli naslednJe člane nadzornega sveta, predstavnike delničarJev :
1.Dimič Davorin
2.Gasperlin Urska
3.Godnjavec Božidar
4.Justinek Gorazd
Clani se izvolijo za stiriletno mandatno obdobje, ki začne teči 1.9.2021.

delničarjev :

SDH glas. : ZA
ZA% :96,50

9.) Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic
Sklep 1.) (Širitev dnevnega reda na zahtevo delničarjev Generali d.d., Ampelus Holding Limited, Društvo MDS)
SOH glas.: PROTI
Predlog sklepa 8.1.:
ZA% :10,76
Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost
delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Ljubljana, d.d.,
najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice.
Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe. Ker ima družba na dan sklica skupščine v lasti 29.700 lastnih delnic družbe,
pooblastilo velja za nakup največ 3.913.059 delnic družbe.
Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne
delnice.

4

INTEREUROPA d.d.

1,728

02.07.2021

1.) 1. Otvoritev

ZAKLJUČENA

skupsčine

skupščine,

ugotovitev

sklepčnosti

in izvolitev delovnih teles

Sklep 1.) Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa :
- Za predsednika skupščine se izvoli g. Matjaž Ujčič;
- Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda
se za preštevalki glasov izvolita ga. Mateja Tevž m ga. Jana Flego.
SeJi skupščine bo prisostvovala vabljena notarka.
2.) 2. Seznanitev z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa
d.d. za leto 2020 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1 s stališčem nadzornega
sveta k poročilu o odnosih do povezanih družb za leto 2020, informacija o prejemkih
članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter
sklepanje o podelitvi razrešnice
Sklep 1.)

Bilančni dobiček

družbe Intereuropa d.d. v višini 9.987.873 ,36 EUR ostane v celoti nerazporejen.

N.P. 1.) B1lančn1 dobiček družbe lntereuropa,d. d., v višini 9.987.873,36 se uporabi na nasledn11 način :
- Del bilančnega dobička v višini 106.579,65 EUR se uporabi za izplačilo dividend (prednostne delnice). Dividenda znaša 0,01 EUR bruto na delnico.
- Del bilančnega dobička v višini 6.597.312,72 se uporabi za izplačilo dividend (prednostne delnice). Dividenda znaša 0,24 EUR bruto na delnico.
- Preostali bilančni dobiček v višini 3.283 .980,99 EUR ostane nerazporejen.
D1v1denda se izplača dne 18.8.2021 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 17.8.2021 (presečni dan).
Sklep 2.) Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2020 ter Ji
podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2020.
Sklep 3.) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu
2020 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2020.
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SOH glas. : ZA
ZA% :100,00

SEZNANITEV

SOH glas. : ZA
ZA% :92,27
SOH glas. : PROTI
ZA% :7,74

SOH glas. : ZA
ZA% :100,00
SDH glas. : ZA
ZA% :100,00
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Izvedene skupščine družb/ sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od l. 7. 2021 do 30.9.2021

SLOVENSKI DRZAVNI HOLDING."· d .

BODOČNOST MARIBOR d.o.o.

Delež
RS v %

77,520

Datum
Delež
skupščine ali
SOH v % *sklepa uprave
SOH

05.07.2021
ZAKLJUČENA

Točke

dnevnega reda
Glasovanje SOH In sprejeti
sklepi na skupščini

1.) Otvoritev

skupščine

in predhodna ugotovitev

Sklep 1.) Direktorica družbe otvori

sklepčnosti

skupščino

in ugotovi ali je

skupščina sklepčna.

2.) Izvolitev organov skupščine
Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli g. Mitja Čander, za preštevalca glasov ga. Vesna Matjašič in g. Franc Bogme ter za zapisnikarico ga. Jasna Kac.
S k upščina se seznani, da skupščini prisostvuje notarka Edita Špitalar iz Maribora.
3.) Seznanitev in potrditev dnevneqa reda
Sklep 1.) Skupščina potrdi predlagani dnevni red.
4.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020, skupaj z revizorjevim mnenjem in poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila,
ter s poročilom o prejemkih direktorice, prokuristke in članov nadzornega sveta družbe v letu 2020
Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020, skupaj z revizorjevim mnenjem in poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi
letnega poročila, ter s poročilom o prejemkih direktorice, prokuristke in članov nadzornega sveta družbe v letu 2020.
IS I Odločanie o „nnnh; hU2nrnAn2 dobička :>a leto 2020
Sklep 1.) Ugotovljen bilančni dobiček na dan 31.12.2020 v višini 84.814,08 EUR ostane nerazporejen.
6.) Podelitev razrešnice direktorici za poslovno leto 2020
Sklep 1.) Skupščina podeljuje razrešnico direktorici družbe za leto 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena
razrešnica.
7.) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za leto 2020
Sklep 1.) Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta družbe za leto 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim Je
bila podeljena razrešnica.
8.) Sprememba družbene pogodbe
Sklep 1.) Družbena pogodba se dopolni v poglavju V. in poglavju X. in sicer: V. CILJI DRUŽBE Za 1. odstavkom poglavja V. se doda novo besedilo, ki glasi :
• Trajnostni razvoj, uspešno, dobičkonosno in gospodarno poslovanje ter povečanje tržne vrednosti lastniškega kapitala,
• Usposabljanje, zaposlovanje in socialno vključevanje invalidov in oseb z omejitvami pri zaposlovanju,
• Stabilno in varno dolgoročno poslovanje družbe,
• Zagotavljanje programov, primernih za zaposlovanje invalidov,
• Stalnost zaposlitve invalidov ob dobrih delovnih pogojih,
• Trajnostni razvoj zaposlenih,
• Ugled in dolgoročno rast družbe,
• Tehnološko prilagajanje delovnih mest v družbi.
X. ORGANI DRUŽBE Za besedilom točke 16-šestnajstič v poglavju X. se doda novo besedilo, ki glasi:
»Temeljna pravila za izvedbo elektronske skupščine«
Direktor družbe lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko družbeniki udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo
elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre
za elektronsko skupščino v skladu z ZGD-1.
Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:
• tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
• družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete družbenikov ali njihovih pooblaščencev na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je
družbenikom olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
• tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča družbenikom glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o
napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
• tehnična rešitev mora družbenikom omogočiti postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Direktor družbe lahko v pravilih postopka v družbeni
pogodbi pogojuje uresničevanje pravic s tem, da družbenik oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
• tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.
Direktorja družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske
skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe ali objavi v sklicu skupščine.
Na podlagi predlaganega besedila se sprejme in izdela čistopis družbene pogodbe.

9.) Vprašanja družbenikov

Stran 8 od 22

SEZNANITEV

SOH glas. : ZA
ZA% :100,00

SOH glas. : ZA
ZA% :100,00

SOH glas. : ZA
ZA% :100,00
SOH glas. : ZA
ZA% :100,00
SOH glas.: ZA
ZA% :100,00
SOH glas.: ZA
ZA% :100,00
SOH glas. : ZA
ZA% :100,00
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Izvedene

SLOVENSKI DRZAVNI HOLDI NG , d . d

Družba

Delež
RS v %

Datum
Delež
skupščine ali
SDH v % *sklepa uprave
SDH

Elektrooptika d.d.

0,012

70,478

05.07.2021

skupščine

družb/ sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 1.7.2021 do 30.9.2021

Točke

dnevnega reda
Glasovanje SDH in sprejeti
sklepi na skupščini

1.) Otvoritev

skupščine

in izvolitev delovnih teles

skupščine

ZAKLJUČENA
Sklep 1.) Za predsednico skupščine se izvoli Rebeka Lea Kovačič, za preštevalko glasov Tamara Volf Žagar. Seji skupščine prisostvuje vabljena notarka Barbara Andric
Velkovrh.
2.) Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2020

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

Sklep 1.) Skupščina se seznani z letnim poročilom druibe Elektrooptika d. d. za poslovno leto 2020 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
družbe za poslovno leto 2020.
3.) Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2020, o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in
nadzora v poslovnem letu 2020
Sk lep 1.) Bilančna izguba poslovnega leta 2020 , ki je v pretežnem delu še vedno posledica v letu 2013 zlorabljenega instituta elektronske izvršbe s strani družbe Atractor
Project Management in z njo povezanih oseb, znaša 890.836,57 EUR in ostane nepokrita.
Sk lep 2.) Skupščina upravi družbe podeli razresnico za poslovno leto 2020.

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

Sklep 3.)

Skupščina

nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2020.

Sklep 4.) Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2020.

7

SŽ, d.o.o.

100,000

06.07.2021

1.) Seznanitev z letnim

poročilom

SDH glas.: ZA
ZA% :100,00
SDH glas. : ZA
ZA% :100,00
SDH glas. : ZA
ZA% :100,00
SEZNANITEV

za leto 2020

ZAKLJUČENA

Sklep 1.) Družbenik se seznani z Letnim poročilom Slovenske zeleznice d.o.o. in skupine Slovenske železnice za leto 2020, poročilom neodvisnega revizorJa in poročilom
o delu nadzornega sveta Slovenske železnice d.o.o. v letu 2020 ter prejemki poslovodstva in članov nadzornega sveta v letu 2020.
2.) Delitev

SPREJET SKLEP
USTANOVITELJA

bilančnega dobička

Sklep 1.)

Bilančni dobiček

družbe Slovenske železnice, d.o.o., ki je na dan 31.12.2020 znašal 7.210.235,92 EUR, ostane nerazporejen.

SPREJET SKLEP
1.6.

3.) Podelitev razrešnice poslovodstvu
Sklep 1.) Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu družbe SŽ, d.o.o., za poslovno leto 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam,
k1 jim je bila podeljena razrešnica.

SPREJET SKLEP
USTANOVITELJA

4.) Podelitev razrešnice članom nadzornega sveta
Sklep 1.) Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe SŽ, d.o.o., za poslovno leto 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti
osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
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SID banka, d. d., Ljubljana

99,409

07.07.2021

1.) Ugotovitev

sklepčnosti,

prisotnosti notarja in imenovanje predsednika

skupščine delničarjev

SPREJET SKLEP
USTANOVITELJA

SID banke, d.d., Ljubljana

ZAKLJUČENA
Sklep 1.) Za predsednika

skupščine delničarjev

SDH glas. : ZA
17.a. •1. -1nn nn

SID banke, d.d., Ljubljana se imenuje g. Bojana Pecherja.

2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2020, podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu, seznanitev z letnim poročilom o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju ter
seznanitev s spremembami politike prejemkov, pravil za sklepanje pogodb o zaposlitvi članov uprave in prejemki članov uprave in nadzornega sveta
Sklep 1.)
poročila

Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim
SID banke za leto 2020.

poročilom

SID banke za leto 2020 in s

Poročilom

nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega

SDH glas. : ZA
ZA% : 100,00

Sklep 2.) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2020 znaša 4.032.728,09 EUR in je sestavljen iz ostanka čistega dobička leta 2020 po razporeditvi v zakonske in statutarne
rezerve v višini 4.457.225,78 EUR. Bilančni dobiček za leto 2020, v višini 4.032.728,09 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

Sklep 3.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana upravi podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2020.

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00
SDH glas. : ZA
ZA% :100,00
SOH glas. : ZA
ZA% :100,00
SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

Sklep 4.)

Skupščina

SID banke, d.d., Ljubljana nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2020.

Sklep 5.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o
notranjem revidiranju.
Sklep 6.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2020 in s spremembami Politike prejemkov uprave in Pravil
za sklepanje pogodb o zaposlitvi članov uprave.
3.) Spremembe Statuta SID banke, d.d., Ljubljana

Sklep 1.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana spre1me spremembe Statuta SID banke, d.d., Ljubljana in pooblašča prisotnega notarja, da izdela čistopis statuta v skladu s SDH glas. : ZA
sprejetimi spremembami.
ZA% :100,00

Stran 9 od 22
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Izvedene skupščine družb/ sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od l. 7. 2021 do 30.9.2021

SLOVENSKI ORZAVNI HOLDING,"· d

KRKA, d.d., Novo mesto

Delež
RS v %

Datum
Delež
skupščine ali
SDH v % *sklepa uprave
SDH

7,215

8,995

08.07.2021

Točke

dnevnega reda
Glasovanje SDH in sprejeti
sklepi na skupščini

1.) Otvoritev

skupščine

in izvolitev delovnih teles

skupščine

ZAKLJUČENA

Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN
FORUM, d. o. o., Ljubljana.

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2020, vključno
s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim
poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 in
njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 ter
podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2020
Sklep 1.) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2020, vključno s prejemki
članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve
letnega poročila za leto 2020 in njegovi potrditvi.
Sklep 2.) Bilančni dobiček za leto 2020 v višini 337.519.831,00 EUR se uporabi za naslednje namene:
- za dividende (5,00 EUR bruto na delnico) 156.079.785,00 EUR
- za druge rezerve iz dobička 90.720.023,00 EUR
- za prenos v naslednje leto 90.720.023,00 EUR
Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 22.7.2021, in sicer po stanju vpisov
v delniški knjigi, vodeni pri KDD- Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na
dan 21.7.2021.
N.P. 1.) Bilančni dobiček za leto 2020 v višini 337.519.831,00 EUR se uporabi za naslednje namene:
- za dividende (5,00 EUR bruto na delnico) 155.895.630,00 EUR
- za druge rezerve iz dobička 90.812.100,50 EUR
-za prenos v naslednje leto 90.812.100,50 EUR
Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 22.7.2021, in sicer po stanju vpisov
v delniški knjigi, vodeni pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na
dan 21.7.2021.
Sklep 3.) Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2020 ter ji podeljuje
razrešnico.
Sklep 4.) Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2020 ter mu podeljuje razrešnico.

SDH glas. : ZA
ZA%:
O PREDLOGU SE NI
GLASOVALO

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

SDH glas. : ZA
ZA% :99,92
SDH glas. : ZA
ZA% :99,93

3.) Spremembe statuta družbe

4.)

Sklep 1.) Predlagane spremembe statuta družbe se sprejmejo. Veljati
register.
nadzornega sveta

Plačilo članom

Stran 10 od 22

začnejo

z dnem vpisa v sodni

SDH glas. : ZA
ZA% :99,94
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Izvedene skupščine družb/ sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od l. 7. 2021 do 30.9.2021

SLOVENSKI DNZAVNI HOLDING , .i. d

Družba

Delež
RS v %

Datum
Delež
skupščine ali
SOH v % *sklepa uprave
SOH

Točke

dnevnega reda
Glasovanje SOH In sprejeti
sklepi na skupščini

Sklep 1.) 4.1 Člani NS za udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki za posameznega člana znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije NS za udeležbo na seji komisije prejmejo
SOH glas. : ZA
sejnino, ki za posameznega člana znaša 80 % sejnine za udeležbo na seji NS. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Član NS je ne glede na prej
ZA% :99,22
navedeno in ne glede na število udeležb na sejah v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, dokler skupni znesek sejnin ne doseže 50 % osnovnega
plačila za opravljanje funkcije člana NS na letni ravni. Član NS, ki je član komisije oziroma komisij NS, je ne glede na prej navedeno in ne glede na število udeležb na sejah
nadzornega sveta m komisij v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, dokler skupni znesek sejnin za udeležbo na sejah NS in komisij ne doseže 75 %
osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS na letni ravni. 4.2 Član NS poleg sejnin prejme osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000,00 EUR bruto na
leto. Predsednik NS je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS, podpredsednik oziroma namestnik predsednika NS pa
do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS. Člani komisije NS prejmejo doplačilo v višini 25 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije
člana NS. Predsednik komisije je upravičen do doplačila v višini 37,S % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS. Član komisije NS je ne glede na zgoraj
navedeno in ne glede na stev,lo komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, dokler
njihov skupni znesek ne doseže 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS na letni ravni. če je mandat člana NS krajši od poslovnega leta, je član komisije
NS ne glede na zgoraj navedeno in ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za
opravljanje funkcije, dokler njihov skupni znesek ne doseže SO% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS glede na upravičena izplačila za obdobje njegovega
mandata v poslovnem letu. 4.3 Člani NS so uprav i čeni tudi do doplačila za posebne naloge. Posebne naloge so tiste, pri katerih gre za dejansko opravljanje neobičajnih
dlje časa trajajočih nadpovprečno 3 zahtevnih nalog, ki praviloma trajajo vsaj en mesec. NS je pooblaščen, da ob soglasju člana NS odloči o dodelitvi posebnih nalog
temu članu, trajanju posebnih nalog ter doplačilu za posebne naloge v skladu s tem sklepom skupščine. NS je prav tako pooblaščen , da odloči o doplačilu za posebne
naloge članov NS zaradi objektivnih okoliščin v družbi. Doplačila za posebne naloge so dopustna le za čas, ko se posebne naloge dejansko opravljajo, o čemer lahko NS
izjemoma odloči tudi za nazaj (zlasti v primeru posebnih nalog zaradi objektivnih okoliščin v družbi), vendar največ za preteklo poslovno leto. Doplačila za posebne
naloge, ki jih član lahko prejme v posameznem letu, lahko znašajo največ 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS (ne glede na število posebnih nalog).
Pri določanju višine doplačila se upoštevajo zahtevnost posebne naloge ter s tem povezani povečani obremenitev in odgovornost. Doplačilo se preračuna glede na čas
dejanskega opravljanja posebne naloge. 4.4 Člani NS prejemajo osnovno plačilo, doplačilo za opravljanje funkcije in doplač i lo za posebne naloge v sorazmernih mesečnih
izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo in/ali posebno nalogo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Glede na
okoliščine se doplačilo za posebne naloge lahko izvede tudi v enkratnem skupnem znesku, ko je posebna naloga končana. 4.S Omejitev višine skupnih izplačil sejnin in
izplačil doplačil članu NS v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost, da se aktivno udeležuje vseh sej NS in sej komisij, katerih član je, ter na njegovo zakonsko določeno
odgovornost. 4.6 Član i NS so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v NS, in sicer do višine, določene
v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in
prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po navedenem predpisu pripada članu NS, se poveča za ustrezne dajatve, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo
dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko povrnejo
le , če je stalno ali začasno prebivališče člana NS oziroma člana komisije NS od kraja dela organa oddaljeno najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem
redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. 4.7 Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejetja
na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 3, ki ga je skupščina sprejela na 16. seji 7. 7. 2011
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PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana

90,000

12.07.2021

1.) Izvolitev predsednice

skupščme

in potrditev dnevnega reda

ZAKLJUČENA

Sklep 1.) Za predsednico skupščine se imenuje gospo Irmo Frelih.
Potrdi se predlagan dnevni red.
2.) Sprejem letnega

poročila

za poslovno leto 2020, seznanitev z informacijo o prejemkih direktorja družbe v letu 2020, uporaba

Sklep 1.) Sprejme se letno
Sklep 2.)

Skupščina

poročilo

SOH glas. : ZA
ZA% :100,00
bilančnega dobička

in razrešnica

družbe PS ZA AVTO, d. o. o, Ljubljana, za poslovno leto 2020

se seznani z informacijo o prejemkih direktorja družbe v letu 2020.

Sklep 3.) Bilančni dobiček družbe PS ZA AVTO, d. o. o , Ljubljana, ki Je na dan 31.12.2020 znašal 24.159,45 EUR, se v znesku 24.000,00 EUR razdeli družbenikoma
sorazmerno z višino nJunih poslovnih deležev. Družba bo družbenikoma njun delež v bilančnem dobičku izplačala prvi naslednji dan po dnevu skupščine. Preostanek
bilančnega dobička v znesku 159,45 EUR ostane nerazporejen
Sklep 4.) Direktorju družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2020, vendar se druzbenika s podelitvijo razrešnice ne odpovedujeta morebitnim odškodnmskim
zahtevkom.

Stran 11 od 22

SOH glas. : ZA
ZA% :100,00
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Izvedene skupščine dru žb/ sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od l. 7. 2021 do 30.9.2021

SLOVENSKI DRZAVNI HOLDING, d d

Družba

11

Plinhold

d.o.o.

Delež
RS v %

Datum
Delež
skupščine ali
SOH v% *sklepa uprave
SOH

60,100

0,050

13.07.2021

Točke

dnevnega reda
Glasovanje SOH In sprejeti
sklepi na skupščini

1.) Otvoritev

skupščine

in izvolitev delovnih teles

ZAKLJUČENA

Sklep 1.) Za predsednika

skupščine

Sklep 2.) Ugotovi se, da na seji

se imenuje odvetnik Matjaž

skupščine

Ulčar

iz Odvetniške pisarne

Ulčar

& partnerji d.o.o.

prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik

skupščine.

SOH glas. : ZA
ZA% :100,00
SOH glas. : ZA
ZA% :100,00

2.) Sprejem nove Družbene pogodbe
Sklep 1.)

Skupščina

sprejme novo Družbeno pogodbo Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o., z vsebino, kot je razvidna iz priloge temu sklepu.

Sklep 2.) Z dnem vpisa nove Družbene pogodbe Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o., v sodni register preneha veljati dosedanja družbena pogodba družbe z
dne 25.7.2019 (čistopis).
Sklep 3.) Skupščina Upravi Družbe naloži, da novo Družbeno pogodbo prijavi za vpis v sodni register.

3.) Imenovanje

članov

nadzornega sveta Družbe

Sklep 1.) Skupščina za člane nadzornega sveta Druzbe imenuje:
3.1.1. mag. Katja Stadler;
3. 1.2. dr. Tit Potočnik;
3.1.3. Robert Ivanuša.

SOH glas. : ZA
ZA% :99,74

Sklep 2.) Štiriletni mandat članov nadzornega sveta začne teči z dnem vpisa nove Družbene pogodbe v sodni register.

SOH glas. : ZA
ZA% :99,74
SOH glas. : ZA
ZA% :99,74

Sklep 3.)
4.)

SOH glas. : ZA
ZA% :100,00
SOH glas. : ZA
ZA% :100,00
SOH glas. : ZA
ZA% :100,00

Skupščina

Določitev plačil članom

poslovodstvu Družbe naloži, da imenovanje

članov

nadzornega sveta prijavi za vpis v sodni register.

nadzornega sveta

Sklep 1.) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta druzbe znaša 200,00 EUR bruto. Člani komisije
nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta.
Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno, in torej ne glede na število udeležb na
sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za
člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne
glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin iz naslova
udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

SOH glas. : ZA
ZA% :100,00

Sklep 2.) Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 4.500,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik
nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika
nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za
opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je
upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega
sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil
za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni
ravni. če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej
ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni
znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas,
kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

SOH glas. : ZA
ZA% :100,00

Sklep 3.) Člani nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo ter doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler
upravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
Sklep 4.) Omejitev višine skupnih izplačil sejnine članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in
sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
Sklep 5.) Clani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer
do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na
službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo
predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za
prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela
organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih
razlogov.

SOH glas. : ZA
ZA% :100,00
SOH glas. : ZA
ZA% :100,00
SOH glas. : ZA
ZA% :100,00
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Izvedene skupščine družb/ sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 1.7.2021 do 30.9.2021

SLOVENSKI DRZAVNt HOLDING , ~. d

Družba

Delež
RS v %

Datum
Delež
skupščine ali
SDH v % *sklepa uprave
SDH

Točke

dnevnega reda
Glasovanje SDH in sprejeti
sklepi na skupščini

5.) Odpoklic

članov

nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o. in imenovanje novih

članov

nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o.

Sklep 1.) Skupščina družbe Plinhold d.o.o. upravi družbe nalaga, da kot edini družbenik družbe Plinovodi d.o.o. sprejme sklep, s katerim se, z dnem vpisa sklepa v knjigo
sklepov, odpokliče naslednje člane nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o. :
- Petra Graška,
- Hinka Šolinca .
- Alojza Kovšeta in
- Tiborja Šimonko,
tako, da njihov mandat preneha z 31.8.2021 .

SDH glas.: ZA
ZA% :99,74

Sklep 2.) Skupščina druzbe Plinhold d.o.o. upravi družbe nalaga, da kot edini druzbenik družbe Plinovodi d.o.o. sprejme sklep, s katerim se, z dnem vpisa v knjigo sklepov, SDH glas.: ZA
imenuje naslednje člane nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o.:
ZA% :99,74
- Tiborja Šimonko,
- Boštjana Napasta,
- Zarka Furmana in
- dr. Janeza Žlaka,
za mandatno obdobje 4 let, tako, da njihov mandat začne teči s 1.9.2021.
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HSE d.o.o.

100,000

14.07.2021
ZAKLJUČENA

1.) Seznanitev ustanovitelja z Letnim poročilom družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. in skupine HSE za leto 2020 z Revizorjevima poročiloma ter Poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila
Sklep 1.) Ustanovitelj se seznani z letnim poročilom družbe HSE d.o.o. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine HSE za leto 2020, z revizorjevima poročiloma ter
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2.) Podelitev razrešnice poslovodstvu in nadzornemu svetu in seznanitev s prejemki članov organa vodenja in nadzora v družbi HSE d.o.o. in njenih odvisnih družb
Sklep 1.) Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu družbe HSE d.o.o. za poslovno leto 2020. Zahtevki 1z odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam,
k1 jim je bila podeljena razrešnica.
Sklep 2.) Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe HSE d.o.o. za poslovno leto 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti
osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
Sklep 3.) Ustanovitelj se seznani s prejemki članov organa vodenja in nadzora družbe HSE d.o.o. ter s prejemki članov organa vodenja in nadzora v odvisnih družbah
družbe HSE d.o.o. v letu 2020.
Sklep 4.) Ustanovitelj se seznani z akti, ki predstavljajo politiko prejemkov
pravil glede drugih pravic članov poslovodstva.
3.)

Določitev doplačila

za posebne naloge

članom

članov

organa vodenja družbe in odvisnih družb družbe HSE d.o.o., ki

vključuje

SPREJET SKLEP
USTANOVITELJA

SPREJET SKLEP
USTANOVITELJA
SPREJET SKLEP
USTANOVITELJA
SPREJET SKLEP
USTANOVITELJA

tudi opredelitev SPREJET SKLEP
USTANOVITELJA

nadzornega sveta HSE d.o.o.

Sklep 1.) Člani nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. so za obdobje od vključno novembra 2020 do vključno marca 2021 (po opravi posebne naloge), vezano na odločanje o SPREJET SKLEP
pravnem poslu poravnalnega dogovora med HSE d.o.o., TEŠ d.o.o. in GE in z njim povezanimi posli in odločitvami, upravičeni do doplačila za posebne naloge. Doplačilo
USTANOVITELJA
za posebne naloge se za posameznega člana nadzornega sveta, ki je opravljal naloge v navedenem obdobju v zvezi z navedenim pravnim poslom, izplača za mesece,
november in december 2020 ter januar, februar in marec 2021 v višini 50 % mesečnega osnovnega plačila za opravljanje funkcije za vsak posamezni mesec. Doplačilo za
posebne naloge se ne všteva v s sklepom številka 6, ki ga Je ustanovitelj sprejel dne 29. 8. 2011, limitirane zneske.

4.) Imenovanje

člana

nadzornega sveta družbe

Sklep 1.) Ustanovitelj za

člana

nadzornega sveta HSE d.o.o. imenuje gospoda Denisa Beleta,

Stran 13 od 22

in

sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki

prične teči

z dnem 2.9.2021.

SPREJET SKLEP
USTANOVITELJA

?t:W

Izvedene skupščine družb/ sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od l. 7. 2021 do 30.9.2021

SLOVENSKI DRZAVNI HOL OING, d. d

Družba

Delež
RS v %

Datum
Delež
skupščine ali
SOH v % *sklepa uprave
SOH

Tocke dnevnega reda
Glasovanje SOH in sprejeti
sklepi na skupščini
5.)

Določitev plačil članom

nadzornega sveta

Sklep 1.) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije
SPREJET SKLEP
nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta.
USTANOVITELJA
Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na
sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za
člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne
glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin iz naslova
udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.
Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega
sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega
sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije
člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega
sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem
po slovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje
funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega
sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za
opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta
glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.
Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo
funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega
sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do
višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na
službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo
predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za
prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela
organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih
razlogov.
Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 6, ki ga je skupščina sprejela dne 29.8.2011.
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KZPS, d.o.o.

100,000

14.07.2021

1.) Nadaljnje znižanje prejemkov za

člane

nadzornega sveta KZPS d.o.o.

ZAKLJUČENA

Sklep 1.) Članom nadzornega sveta družbe KZPS d.o.o. se znižajo prejemki iz naslova članstva v nadzornem svetu in v komisijah nadzornega sveta družbe za 15
odstotkov v obdobju od 1.7.2021 naprej do dneva, ko bo ustanovitelj sprejel sklep na podlagi sklepa nadzornega sveta družbe, s katerim bo ustanovitelju predlagano, da
se plačila prejemkov članov nadzornega sveta ponovno izplačujejo po sklepu ustanovitelja z dne 31.5.2019.
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Ržv, d.o.o.

100,000

14.07.2021

SPREJET SKLEP
USTANOVITELJA

1.) Sklep ustanovitelja

ZAKLJUČENA
Sklep 1.) Ustanovitelj odloči, da se v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2020 dosežen negativni poslovni izid družbe
prenesenega dobička preteklih let.

Stran 14 od 22

Ržv d.o.o. v višini 30.998,56 EUR, v celoti pokrije iz

SPREJET SKLEP
USTANOVITELJA

;:; '
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Izvedene skupščine družb/ sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 1.7.2021 do 30.9.2021

!>LOVENSKI OHZAVNI HOLOINC.. J . J

Družba

Delež
RS v %

D.S.U. d.o.o.

100,000

Datum
Delež
skupščine ali
SOH v % *sklepa uprave
SOH
16.07.2021
ZAKLJUČENA

Točke

dnevnega reda
Glasovanje SOH in sprejeti
sklepi na skupščini

1.) Investicija "Litostroj jug"
Sklep 1.) SDH v vlogi ustanovitelJa družbe soglaša s konceptom načrtovane investicije »Litostroj jug«, ki odstopa od veljavne strategije družbe za obdobje 2018 - 2022, in
izJavlja, da v času trajanja investicije, vendar najdlje v obdobju naslednjih 5 let, ne bo uveljavlj al pravice do izplačila udeležbe na dobičku . Navedeno soglasje in izjava
veljata pod pogojem, da nadzorni svet družbe poda soglasje k sklenitvi pogodbe o zagotavljanju poslovnih prostorov za potrebe Ministrstva za notranje zadeve, s čimer
bo pogodba veljavno sklenjena ter v skladu s korporacijskimi pravili o pristojnosti organov družbe.
Poslovodstvo družbe mora ves čas trajanja investicije, skladno z izpolnjenimi pogoji za njeno realizacijo, na lastno odgovornost ter s skrbnostjo vestnega in poštenega
gospodarstvenika skrbeti za:
• zanesljivo in varno izvedbo investicije, ki bo v skladu z namenom in cilji, za katerega je bila družba ustanovljena, ter izključno v dobro družbe,
• ustrezno obvladovanje tveganj (vključno z likvidnostnimi in operativnimi tveganji), ki bi jim bila lahko družba zaradi investicije izpostavljena in
• ustrezno donosnost investicije, ki bo dolgoročno povečala vrednost kapitalske naložbe Republike Slovenije v družbi,
vse skupaj pa upoštevaje zakone in druge predpise, Akt o ustanovitvi D.S.U., d.o.o, kakor tudi vse strateško politične ter siceršnje poslovne dokumente, ki zavezujejo
poslovodstvo družbe pri načrtovanju in sprejemanju poslovodnih odločitev družbe. Poslovodstvo druzbe mora o stanju in poteku investicije redno poročati nadzornemu
svetu družbe, ki je dolžan skrbno nadzorovati vodenje poslov, ter SDH kot ustanovitelju družbe.
Ustanovitelj pričakuje, da pristojni organi družbe, v primeru podaje soglasja nadzornega sveta k sklenitvi pogodbe o zagotavljanju poslovnih prostorov za potrebe
Ministrstva za notranje zadeve, s čimer se torej prične realizacija načrtovane investicije, do konca leta 2021 ustanovitelju predložijo v potrditev prenovljeno strategijo , ki
bo upoštevala tudi investicijo »Litostroj jug«.
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RTH d.o.o. Trbovlje. v likvidaciji 100,000

20.07.2021

1.) Sklep ustanovitelja:

ZAKLJUČENA

Sklep 1.) 1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o. -v likvidaciji za poslovno leto 2020 v predloženem besedilu in z
mnenjem revizorja.
2. Ustanovitelj podeli razrešnico likvidacijskemu upravitelju RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o. - v likvidaciji dr. Janezu Zlaku za obdobje od 01.01.2020 do 06.10.2020
ter mag. Stanetu Sotlarju za obdobje od 07.10.2020 do 31 .12.2020 za poslovno leto 2020.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o. - v likvidaciji za poslovno leto 2020.
4. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, katerim je bila podeljena razrešnica.
5. Ustanovitelj imenuje družbo RUTINA d.o.o., družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana kot pooblaščeno revizijsko družbo za revizijo v poslovnem letu
2021 .
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RŽV, d.o.o.

100,000

SPREJET SKLEP
USTANOVITELJA

20.07.2021

SPREJET SKLEP
USTANOVITELJA

1.) Sklep ustanovitelja:

ZAKLJUČENA
Sklep 1.) 1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom o poslovanju družbe Rudnik Zirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za poslovno leto 2020, s SPREJET SKLEP
Poročilom neodvisnega revizorja ter s Pisnim poročilom Nadzornega sveta družbe RŽV, d.o.o., glede revidiranega Letnega poroč ila o poslovanju za leto 2020.
USTANOVITELJA
2. V obdobju od 1.1 . 2020 do 31.12.2020 dosežen negativni poslovni izid v višini 30.998,56 EUR se je v skladu s sklepom ustanovitelja z dne 14.7.2021 v celoti pokril iz
prenesenega dobička preteklih let. Preostali prenesen i dobiček preteklih let v višini 234.688,03 EUR ostane nerazporejen.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorici družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., mag. Hiacinti Klemenčič za poslovno leto 2020.
4. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za poslovno leto 2020.
5. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
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SAVAPROJEKT d.d

3,471

23.07.2021

1.) Odprtje, ugotovitev pristojnosti in izvolitev organov

skupščine

ZAKLJUČENA

Sklep 1.) Ugotavljamo, da Je
2.) Seznanitev

skupščine delničarjev

Sklep 1.)

Skupšč i na

skupščina sklepčna.

z letnim

poročilom

Potrdi se predsednik

skupščine

družbe za poslovno leto 2020 in

se seznani s sprejetim letnim

poročilom

in dva preštevalca glasov. Na seji je prisoten vabljeni notar.

poročilom

nadzornega sveta

družbe za poslovno leto 2020 in

Stran 1S od 22

SOH glas. : ZA
ZA% :100,00

sporočilom

nadzornega sveta

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

•

Izvedene skupščine družb/ sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od l. 7. 2021 do 30. 9. 2021

SLOVENSKI ORZAVNI HOL DING, d d

Družba

Delež
RS v %

Datum
Delež
skupščine ali
SDH v % *sklepa uprave
SDH

Točke

dnevnega reda
Glasovanje SDH in sprejeti
sklepi na skupščini

3.)

Odločanje

o uporabi

bilančnega dobička

ter podelitev razešnice upravi in nadzornemu svetu

Sklep 1.) Vrednost bilančnega dobička leta 2020 je =250.429,86 EUR, nerazporejenega bilančnega dobička iz preteklih let je 411.955,24 EUR, skupaj 662.385, 1O EUR.
SDH glas. : ZA
Predlog delitve bilančnega dobička:
ZA% :100,00
Iz nerazporejenega dobička preteklih let se 54.305,80 EUR sredstev uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 11,78 EUR bruto na vse izdane delnice.ki niso v lasti podjetja.
Preostanek bilančnega dobička v znesku 357.649,44 EUR ter morebiten preostanek zneska predvidenega za izplačilo dividend, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni
dan za izplačilo in bilančni dobiček leta 2020 v znesku 250.429,86 EUR, ostane kot nerazporejen dobiček.
Dividende bodo izplačane imetnikom delnic, ki so na presečni dan 22.10.2021 vpisani v delniško knjigo pri KDD kot imetniki delnic. Dividende bodo izplačane 25.10.2021.

Sklep 2.)

4.) Informacija

Skupščina

delničarjem

5.) Vprašanja in predlogi

19 SIJ d.d.

29.07.2021

25,000

1.) Otvoritev

skupščine,

družbe upravi in

članom

glede prejete namere glevnega direktorja o

zaključku

opravljanja funkcije glavnega direktorja ter seznanitev z imenovanjem novega direktorja.

delničarjev

ugotovitev

sklepčnosti

in izvolitev delovnih teles

skupščine

ZAKLJUČENA
Sklep 1.)
2.) Imenovanje

Skupščina

članov

izvoli predsednika

skupščine

in preštevalce glasov po predlogu uprave.

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

nadzornega sveta

Sklep 1.) Skupščina družbe ugotavlja, da z dnem 9.6.2021 potekel mandat članu nadzornega sveta g. Mitju Križaju, zato se z dnem sprejetja tega sklepa za novega
nadzornega sveta družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. za mandat 4 (štirih) let imenuje g. Matej Bastič.
Sklep 2.) Z dnem sprejema tega sklepa se za novega člana nadzornega sveta za mandat štirih let imenuje ga Maria (Mascha) joye.
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TERME OLIMIA d.d.

43,258

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

nadzornega sveta družbe Savaprojekt d.d. podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2020.

4,014

03.08.2021

1.) Otvoritev

skupščine,

izvolitev predsednice

skupščine

in dveh preštevalk glasov ter seznanitev

skupščine

člana

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00
SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

s prisotnim notarjem

ZAKLJUČENA

Sklep 1.) Izvoli se:
• za predsednico skupščine: Branka Neffat
• preštevalki glasov:
Mirjana Romih in Martina Terner
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

2.) Seznanitev s/z:
• revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2020 z mnenjem revizorja,
• poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za leto 2020 in
• prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2020.
Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2020, z mnenjem rev izorja ter
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za poslovno leto 2020.
Sklep 2.)

Skupščina

3.) Sprejem sklepa o uporabi

se seznani s prejemki
bilančnega dobička

članov

članom

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

za leto 2020

Sklep 1.) Ugotovi se, da na dan 31.12.2020
4.) Podelitev razrešnice upravi in

organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2020.

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

bilančni dobiček

znaša 7.810.624,55 EUR in ostane nerazporejen.

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

nadzornega sveta

Sklep 1.)

Skupščina

potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2020 ter ji podeljuje razrešnico.

Sklep 2.)

Skupščina

potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 ter mu podeljuje razrešnico.

Stran 16 od 22

SOH glas. : ZA
ZA% :100,00
SOH glas. : ZA
ZA% :100,00

•

'

SLOVENSKI DRZAVNI HOLDIN G .

Družba

Izvedene skupščine družb/ sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od l. 7. 2021 do 30.9.2021

a. d

Delež
RS v %

Datum
Delež
skupščine ali
SOH v % *sklepa uprave
SDH

Točke

dnevnega reda
Glasovanje SOH in sprejeti
sklepi na skupščini

5.) Imenovanje

članov

nadzornega sveta družbe Terme Olimia d.d.

Sklep 1.) Skupščina ugotovi, da se bo dne 10.9.2021 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev :
1. Bernarda Babič
2. Tadeja Čelar
3. Zlatko Vili Hohnjec
4. Marko Tišma
Skupščina za naslednje štiriletno mandatno obdobje imenuje naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, mandat novim članom
2021.
1. Irma Frelih
2. Anton Guzej
3. Zlatko Vili Hohnjec
4. Katarina Bovha
Skupščina se seznam, da je svet delavcev izvolil dva člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev za naslednje štiriletno mandatno obdobje :
- Ivan Pelc
- Cvetka Jančič
6.)

Izključitev

manjšinskih

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

začne teči

z dnem 11. 9.

delničarjev

Sklep 1.) Glavni delničar, ki ga sestavlja konzorcij delničarjev : Republika Slovenija, Slovenski drzavni holding, d.d., Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Slovenske
železnice, d.o.o. in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.; predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

Glavni delničar družbe TERME OLIMIA d.d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek, (v nadaljevanju »Družba«), ki ga sestavlja konzorcij delničarjev : REPUBLIKA
SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, ki je imetnica 292.998 delnic ZATG, Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, ki je imetnik 28.330
delnic ZATG, Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki je imetnica 28.675 delnic ZATG, SLOVENSKE ZELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska
ulica 11, 1000 Ljubljana . ki je imetnica 168.480 delnic ZATG in KAPITALSKA DRUZBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d., Dunajska cesta 119, 1000
Ljubljana (konzorcij delničarjev v nadaljevanju skupaj: »Glavni delničar«), ki je imetnica 174.999 delnic ZATG, od tega 2 delnici ZATG na podlagi 48.a člena Zakona o
nematerializiranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: »ZNVP-1 «), je imetnik skupaj 693.482 delnic ZATG, kar v skladu z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 predstavlja
98,25 odstotni delež osnovnega kapitala Družbe.
Vse delnice ZATG, ki niso v lasti Glavnega delničarja, to je 12.317 delnic ZATG, se prenesejo na delničarja REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju : »REPUBLIKA SLOVENIJA«) proti plačilu denarne odpravnine , v skladu s 4. odstavkom tega sklepa, upravičencem, navedenim v 5. odstavku tega sklepa.
Z vpisom sklepa o prenosu delnic ZATG v sodni register se vseh 12.317 delnic ZATG v lasti manjšinskih delničarjev prenese na delničarja REPUBLIKA SLOVENIJA. Glavni
delničar bo na podlagi vpisa sklepa o izključitvi manjšinskih deln ič arjev Družbe v sodni register podal zahtevo Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o. (v nadaljevanju:
»KOD«) za prenos delnic manjšinskih delničarjev na račun delnicarja REPUBLIKA SLOVENIJA, poleg tega pa bo delničar REPUBLIKA SLOVENIJA zagotovil denarno
odpravnino za račun vseh manjšinskih delničarjev, vse to v skladu z 2. odstavkom 23. člena ZNVP-1.
Glavni delničar upravičencem 1z 5. odstavka tega sklepa za prenos delnic manjšinskih delničarjev ponuja denarno odpravnino v višini 27,50 EUR za vsako delnico ZATG,
ki je enaka ceni v prevzemni ponudbi za delnice družbe TERME OLIMIA d.d., katere izid je bil v časniku Delo objavljen 13.05.2021 . Denarno odpravnino bo v svojem imenu
in za svoj račun v celoti zagotovil delničar REPUBLIKA SLOVENIJA.
Če na delnicah ZATG v lasti manjšinskega delničarja ne obstajajo pravice tretjih oseb, je upravičenec do denarne odpravnine manjšinski delničar. če so na delnicah ZATG
kakršne koli pravice tretjih oseb, se te pravice tretjih oseb izbrišejo hkrati s prenosom delnic ZATG na delničarja REPUBLIKA SLOVENIJA, pn čemer se v primeru , če je
izbrisano breme zastavna pravica, plačilo denarne odpravnine izvrši v korist zastavnega upnika, v drugih primerih pa se plačilo denarne odpravnine izvrši v korist
manjšinskega delničarja , vse to v skladu s 3. odstavkom 23. člena ZNVP-1.
Glavni delničar izplača ustrezno denarno odpravnino upravičencem iz 5. odstavka tega sklepa takoj po vpisu tega sklepa o prenosu delnic ZATG v sodni register. Glavni
delničar je predložil tudi izjavo s strani Nove Kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor (v nadaljevanju: »Banka«) s katero je Banka solidarno odgovorna za
izpolnitev obveznosti Glavnega delničarja, da bo ustrezna denarna odpravnina nakazana uprav ičencem iz 5. odstavka tega sklepa.
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HSE d.o.o.

100,000

06.08.2021
ZAKLJUČENA

1.) Predlog sklepa ustanovitelja družbe HSE d.o.o. - potrditev nakupa 51 % poslovnega deleža v družbi ECE d.o.o in sklenitev opcijskih sporazumov za pridobitev preostalih
deležev družbe Elektro Celje d.d. in Elektro Gorenjska, d.d. v družbi ECE d.o.o.
Sklep 1.) Ustanovitelj družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. potrdi nakup 51% poslovnega deleža v družbi ECE, energetska družba, d.o.o., sklenitev opcijskega
sporazuma za pridobitev preostalih deležev družbe Elektro Celje d.d. v družbi ECE d.o.o. ,n sklenitev opcijskega sporazuma za pridobitev preostalih deležev družbe
Elektro Gorenjska d.d. v družbi ECE d.o.o.

Stran 17 od 22

SPREJET SKLEP
USTANOVITELJA

l;a;

Družba

22

Izvedene skupščine družb/ sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od l. 7. 2021 do 30. 9. 2021

SLOVENSKI DRZAVNI HOLD1Nu, d . ,t

ELEKTRO MARIBOR d.d.

Delež
RS v %

79,858

Datum
Delež
skupščine ali
SDH v % •sklepa uprave
SDH

16.08.2021

Točke

dnevnega reda
Glasovanje SDH in sprejeti
sklepi na skupščini

1.) Otvoritev

skupščine

in izvolitev delovnih teles

skupščine

ZAKLJUČENA

Sklep 1.) Uprava predlaga skupščini, da sprejeme naslednji sklep:
Izvoli se:
- za predsedujočo skupščini: Petra Kosec Ferlež
• preštevalko glasov: Marjana Gredin
Seji bo prisostvovala notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnik.

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

2.) Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe
Sklep 1.) Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
SDH glas. : ZA
1. Prvi odstavek 3. člena statuta delniške družbe se dopolni tako, da se dodajo naslednje dejavnosti družbe:
ZA% :100,00
»46 690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo«
2. V 28. členu se v prvem odstavku spremeni druga alineja, tako da poslej glasi:
»nakup, prodaja ali druga odsvojitev, menjava ali obremenitev nepremičnin in kapitalskih naložb nad bruto vrednostjo 100.000,00 EUR (stotisoč evrov 00/100);« 3. V 41.
členu se doda nov. šesti odstavek, ki glasi:
»Nadzorni svet lahko imenuje tudi druge komisije, če je to potrebno za njegovo delo.«
4. Tretji in četrti odstavek 46. člena statuta družbe se spremenita tako, da po spremembi glasita:
»Sklicatelj skupščine lahko v vabilu določi, da je pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini, da delničar, ki je imetnik imenskih delnic, najpozneje konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine (presečni dan) pisno napove svojo udeležbo na skupščini, v nasprotnem primeru izgubi pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec
sedmega dne pred zasedanjem skupščine.«
5. V 48. členu se drugi odstavek nadomesti z novim besedilom, ki glasi: »Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če
gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtim odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine. Pri izvedbi elektronske skupščine je
treba upoštevati naslednja pravila:
- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času;
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščencev na nač i n, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je
delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način;
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o
napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času;
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz zadnjega
odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi
uresničevanje teh pravic;
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.
Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine
ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«
6. Doda se nov 55. člen, ki se uredi v novem XI. poglavju, ki glasi:
»XI. POSLOVNA SKRIVNOST 55. (petinpetdeseti) člen
Uprava družbe s splošnim aktom določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost, osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost, način hrambe zaupnih podatkov ter
osebe, pooblaščene za sporočanje zaupnih podatkov drugim.«
7. Ostala nadaljnja poglavja in členi se ustrezno preštevilčijo.
8. Notarja, prisotnega na skupščini, se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta delniške družbe in poskrbi za objavo
či stopisa statuta.
3.) Sprememba statuta delniške družbe
Sklep 1.) Delničarji Društvo Mali Delničarji Slovenije, Ampelus Holding Limited, COLLIS Plus d.o.o., Vesna Marija Bevk Gregorič, CERTIUS bvg d.o.o. - v likvidaciji, Andrej
Latin, Van Graaf, Mon Marketing d.o.o., predlagajo skupščini, da sprejme naslednji sklep:
1. Spremeni se 11. člen statuta delniške družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki se poslej glasi:
4»Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru petega odstavka 64. člena Zakona o
gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1).
Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem
Statutom. Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz l. odstavka 230. člena ZGD1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo
statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno pod pogojem, da se delničarjem za isto poslovno leto deli dobiček najmanj v višini 4% osnovnega
kapitala družbe„
Skupščina sprejme čistopis statuta družbe Elektro Maribor d.d .. «
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Izvedene skupščine družb/ sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 1.7.2021 do 30.9.2021

SLOVENSKI DRZAVNI HOLDIN G • .i . d

Družba

Delež
RS v %

Datum
Delež
skupščine ali
SOH v % *sklepa uprave
SOH

Točke

dnevnega reda
Glasovanje SOH In sprejeti
sklepi na skupščini

Sklep 2.) Najprej se je pod točko 3. dnevnega reda glasovalo o nasprotnem predlogu odvetnika Matjaža Titana.
Nasprotni predlog 3.1. Odvetnik Matjaž Titan je na skupščini predlagal nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda in predlagal skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Tretji odstavek 11. člena statuta družbe se spremeni tako, da se besedilo »do 2/3 (dveh tretjin)« nadomesti z besedilom »do1/2 /ene polovice)«
4.) Odpoklic

članov

nadzornega sveta, predstavnikov kapitala in imenovanje

članov

nadzornega sveta , predstavnikov kapitala

Sklep 1.) Predlog sklepa SDH :
»Skupščina z dnem 31.8.2021 odpokliče člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala :
- Alojza Kovšeta,
- Jožeta Golobiča,
- Tomaža Orešiča.
Za nove člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala, se za mandatno obdobje 4 let, s
- Jože Hebar,
- Drago Štefe
- Tomaž Orešič .
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GEN energija d.o.o.

25.08.2021

100,000

SDH glas. : ZA
ZA% :97,90

pričetkom

mandata 1.9.2021 po sprejemu tega sklepa, izvolijo:

1.) Sklep ustanovitelja

ZAKLJUČENA
Sklep 1.) 1. Ustanovitelj družbe GEN energija, d.o.o., se seznani z odstopno izjavo z dne 18.8.2021 dr. Čepina s funkcije člana nadzornega sveta družbe GEN energija,
d.o.o.
2. Ustanovitelj družbe GEN energija, d.o.o., imenuje Patricio Cular za članico nadzornega sveta GEN energija, d.o.o. za mandatno obdobje 4 let, in sicer od 25.8.2021 do
25.8.2025.
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RŽV, d.o.o.

25.08.2021

100,000

CASINO BLED, d.d.

SPREJET SKLEP
USTANOVITELJA

1.) Sklep ustanovitelja:

ZAKLJUČENA

Sklep 1.) Ustanovitelj družbe Ržv, d.o.o., se seznani z odstopno izjavo clanice nadzornega sveta Ržv, d.o.o. Urške Gašperlin in ugotovi, da ji z dnem 30.8.2021 preneha
mandat.
Ustanovitelj družbe Ržv, d.o.o., z dnem 31.8.2021 , za obdobje 4 let do 31.8.2025, za člana nadzornega sveta družbe Ržv, d.o.o., imenuje Roberta Gajserja.

25

SDH glas. : PROTI
ZA% :0,05

33,751

27.08.2021

1.) Otvoritev

skupščine,

ugotovitev

sklepčnosti

in

določitev

organov

SPREJET SKLEP
USTANOVITELJA

skupščine

ZAKLJUČENA
Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoh Zoran Hajtnik, za preštevalca glasov se izvolita Gregor Justin in Igor Arh. Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notar Aleš Pungarčič.«
2.) Seznanitev s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2020 in Poročilom nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Bled, d.d. v poslovnem letu 2020 in o
preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2020;
Sklep 1.) Skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2020 in Poročilom nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Bled, d.d. v
poslovnem letu 2020 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2020.
3.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu;
Sklep 1.) Na predlog uprave in nadzornega sveta

skupščina

družbe podeljuje razrešn ico upravi za poslovno leto 2020

Sklep 2.) Na predlog uprave in nadzornega sveta

skupščina

družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2020

4.) Soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe za
Sklep 1.)

nepremičnine

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00
SOH glas. : VZDRžAN
ZA% :100,00
SDH glas. : VZDRžAN
ZA% :100,00

družbe;

Skupščina

nepremičn i ne

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

družbe na podlagi 330. člena ZGD-1 soglaša s sklenitvijo prodajne pogodbe z dne 6. 11. 2020, s katero je družba Cas ino Bled, d.d. prodala svoje
ID znak : del stavbe 2191-236-1, 1D znak : del stavbe 2191-236-2 in ID znak : del stavbe 2191-236-5

Stran 19 od 22
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SLOVENSKI DRZAVNI HOLDING, d. d

Družba
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Plinhold

d.o.o.

Delež
RS v %

Datum
Delež
skupščine ali
SDH v % *sklepa uprave
SDH

60,100

0,050

30.08.2021

Točke

dnevnega reda
Glasovanje SDH in sprejeti
sklepi na skupščini

1.) Otvoritev

skupščine

in izvolitev delovnih teles

ZAKLJUČENA

Sklep 1.) Za predsednika

skupščine

Sklep 2.) Ugotovi se, da na seji

se imenuje odvetnik Matjaž

skupščine

Ulčar

iz Odvetniške pisarne

Ulčar

& partnerji d.o.o.

prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik

skupščine .

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00
SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

2.) Seznanitev z Letnim poročilom družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2020 in Konsolidiranim letnim poročilom skupine Plinhold za poslovno leto 2020, Poročilom nadzornega
sveta o preveritvi Letnega poročila Plinhold d.o.o. in Konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovno leto 2020, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter
podelitev razrešnice direktorju Plinhold d.o.o. in seznanitev s prejemki direktorja Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2020

3,)

Sklep 1.) Skupščina družbe Plinhold d.o.o. se seznani z Letnim poročilom družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2020 in Konsolidiranim letnim poročilom skupine
Plinhold za poslovno leto 2020 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. in Konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold
za poslovno leto 2020.

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

Sklep 2.) Bilančni dobiček družbe Plinhold d.o.o., ugotovljen na dan 31.12.2020, znaša 2.081.268,00 EUR. Del bilančnega dobička poslovnega leta 2020 v višini
1.900.000,00 EUR se uporabi za izplačilo družbenikom, preostali del bilančnega dobička v višini 181.268,00 EUR pa ostane nerazporejen. Skupščina ugotovi, da je bil
bilančni dobiček poslovnega leta 2020 družbenikom že izplačan v obliki vmesne dividende na podlagi sklepa skupščine z dne 31.8.2020.

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

Sklep 3.) Skupščina družbe Plinhold d.o.o. potrjuje in odobrava delo direktorja v poslovnem letu 2020 in direktorju podeljuje razrešnico za poslovno leto 2020. Zahtevki iz
odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
Sklep 4.) Skupščina družbe Plinhold d.o.o. se seznani s prejemki direktorja, ki jih je za opravljanje nalog v družbi prejel v letu 2020 in so razkriti na strani 22 Letnega
poročila družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2020.

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00
SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

Izplačilo

vmesne dividende

Sklep 1.) Ugotovi se, da predhodni
Sklep 2.) Del

bilančnega dobička,

obračun

poslovnega izida Družbe za poslovno leto 2021 izkazuje

predvidenega za poslovno leto 2021, v višini 1.900.000,00 EUR, se

bilančni dobiček
izplača

v višini 1.939.202,00 EUR.

družbenikom Družbe kot vmesna dividenda.

Sk lep 3.) Družba bo vmesno dividendo družbenikom izplačala najkasneje do dne 30.9.2021, pri čemer bo družbenikom, ki bodo kot družbeniki Družbe vpisani v sodni
register ob izteku tretjega delovnega dne pred dnevom izplačila vmesne dividende, vmesne dividende izplačala skladno z odstotnimi deleži družbenikov v osnovnem
kapitalu Družbe.

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00
SDH glas. : ZA
ZA% :100,00
SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

Sklep 4.) Družbeniki bodo v primeru, da bo bilančni dobiček Družbe v poslovnem letu 2021, kot bo ugotovljen v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2021, nižji od dela SDH glas. : ZA
bilančnega dobička, ki se na podlagi tega sklepa izplača družbenikom kot vmesna dividenda, na podlagi poziva Družbe in v skladu s 496. členom ZGD-1 dolžni vrniti
ZA% :100,00
prejeto vmesno dividendo ali razliko med prejeto vmesno dividendo in vmesno dividendo, kot bi jo prejeli, če bi bil del bilančnega dobička, namenjenega izplačilu
dividende, enak bilančnemu dobičku Družbe v poslovnem letu 2021, ugotovljenemu v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2021.
4.) Seznanitev z odstopno izjavo direktorja Družbe in imenovanje novega direktorja Družbe
Sklep 1.)

Skupščina

se seznani z odstopno izjavo direktorja Družbe z dne 3.8.2021.

Sklep 2.)

Skupščina

z dnem 1. 9. 2021 za direktorja Družbe za mandatno obdobje 5 (petih) let imenuje---- (po predlogu družbenikov).

N.P. 1.)
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HSE d.o.o.

100,000

07.09.2021

Skupščina

z dnem 1.9.2021 za direktorja Družbe za mandatno obdobje 5 (petih) let imenuje Dejana

Božiča.

1.) Sprejem novega Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne

ZAKLJUČENA

Sklep 1.) Ustanovitelj družbe HSE d.o.o. sprejme novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, ki je v prilogi tega sklepa in s
katerim se nadomešča do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register.
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Nafta Lendava, d.o.o.

100,000

SDH glas. : ZA
ZA% :100,00
O PREDLOGU SE NI
GLASOVALO
SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

07.09.2021
ZAKLJUČENA

SPREJET SKLEP
USTANOVITELJA

1.) Sklep ustanovitelja
Sklep 1.) 1. Ugotovi se, da Vereni Zidar z dnem 11.09.2021 preneha mandat direktorice v družbi EKO- Nafta d. o. o.
SPREJET SKLEP
2. Ustanovitelj soglaša, da Nafta Lendava d. o. o. kot ustanovitelj družbe EKO-Nafta d.o.o. sprejme sklep o imenovanju Verene Zidar za direktorico družbe EKO - Nafta d. o. USTANOVITELJA
o. za obdobje 4 let in sicer od 12.09.2021 do 12.09.2025.
3. Ustanovitelj družbe Nafta Lendava d.o.o. bo o predhodnem soglasju k pogodbi o zaposlitvi, ki jo bosta sklenili pogodbeni stranki družbe EKO-Nafta d.o.o. in dierketoica
družbe EKO-Nafta d.o.o. Verena Zidar, odločal na seji uprave SDH v mesecu septembru.
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SLOVENSKI ORZAVNI HOLDING, u . d

Delež
RS v%

Družba

Datum
Delež
skupščine ali
SDHv% *sklepa uprave
SDH

Točke

dnevnega reda
Glasovanje SDH in sprejeti
sklepi na skupščini

. .
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POŠTA SLOVENIJE d.o.o.

100,000

15.09.2021

1.) Imenovanje

članov

nadzornega sveta.

ZAKLJUČENA

Sklep 1.) Ustanovitelj v nadzorni svet družbe Pošta Slovenije, d. o. o. za mandatno obdobje 4 (štirih) let kot predstavnika kapitala imenuje:
- dr. Nika Samca
- Igorja Škrinjarja
Mandat imenovanim članom nadzornega sveta in prične teči z dnem 20.9.2021. Z dnem imenovanja kandidatov preneha mandat članoma nadzornega sveta: Franciju
Miheliču in Alešu Buležanu.
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RUDNIK KANl2ARICA V
ZAPIRANJU d.o.o., Črnomelj • v
llkvldaclJI

100,000

15.09.2021

1.) Sklep ustanovitelja

ZAKLJUČENA

Sklep 1.) 1. Ustanovitelj z dnem 15.09.2021 razreši g. Silva Grdešiča s funkcije likvidacijskega upravitelja družbe RUDNIK KANIZARICA V ZAPIRANJU d.o.o., Crnomelj - v
likvidaciji.
2. Ustanovitelj z dnem 16.09.2021 za likvidacijskega upravitelja družbe RUDNIK KANIŽARICA V ZAPIRANJU d.o.o., Črnomelj - v likvidaciji imenuje družbo TRIS d.o.o.
3. Ustanovitelj bo z družbo TRIS d.o.o. sklenil pogodbo o opravljanju storitev likvidacijskega postopka družbe RUDNIK KANIŽARICA V ZAPIRANJU d.o.o., Črnomelj - v
likvidaciji.
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Uradni 11st Republike Slovenije,
d.o.o.

100,000

-32

VGPd.d.

25,001

SPREJET SKLEP
USTANOVITELJA

15.09.2021
ZAKLJUČENA

16.09.2021

SPREJET SKLEP
USTANOVITELJA

1.) Ustanovitelj se seznani z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Jasne Kalšek z dne 23.8.2021, ki z mesta članice nadzornega sveta Javnega podjetja Uradni list RS , d.o.o., SPREJET SKLEP
odstopa z dnem 17. 9.2021 .
USTANOVITELJA
Ustanovitelj za člana nadzornega sveta Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 18.9.2021, imenuje Boštjana
Raderja.
1.) Odprtje

skupščine,

ugotovitev

sklepčnosti

in izvolitev delovnih teles

skupščine

ZAKLJUČENA

Sklep 1.) Ugotovitev

sklepčnosti.

Sklep 2.) Za predsednika
Sklep 3.)
2.) Seznanitev

Skupščina

skupščine

skupščine

SEZNANITEV
se imenuje Marka Drinovca, za preštevalki glasov pa Doro Rudof in Natašo Rogelj.

se seznani, da seji

z letnim

poročilom

skupščine

prisostvuje notarka Mateja

družbe VGP d.d. Kranj,

poročilom

SOH glas. : ZA
ZA% :100,00

Andrejašič .

NS in mnenjem NS k revizijskem

SEZNANITEV
poročilu

za poslovno leto 2020

Sklep 1.) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
mnenjem revizorja o pregledu letnega poročila.
Sklep 2.) Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe.
Sklep 3.)

Bilančni dobiček

Sklep 4.)

Skupščina

podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2020.

Sklep 5.)

Skupščina

podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2020.

3.) Imenovanje

članov

za poslovno leto 2020 in

za poslovno leto 2020 ostane nerazporejen.

SEZNANITEV
SEZNANITEV
SDH glas. : ZA
ZA% :100,00
SDH glas. : ZA
ZA% :100,00
SDH glas. : ZA
ZA% :100,00

Nadzornega sveta za naslednji mandat

Skupščina

se seznani, da je z dnem 06.09.2021 potekel mandat predsedniku nadzornega sveta g. Blažu Strmoletu in

Sklep 2.)

Skupščina

za

člana

nadzornega sveta za mandat 4 let od 16.09.2021 dalje imenuje Blaža Strmoleta.

Sklep 3.)

Skupščina

za

člana

nadzornega sveta za mandat 4 let od 16.09.2021 dalje imenuje Miloša Kerna.

Sklep 1.)

poročila

4.) Vprašanja in predlogi

delničarjev

5.) Razno

Stran 21 od 22

članu

nadzornega sveta g. Milošu Kernu.

SEZNANITEV
SDH glas. : PROTI
ZA% :55,14
SDH glas. : PROTI
ZA% :55,14

...

Delež
RS v %

Družba
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Izvedene skupščine družb/ sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od l. 7. 2021 do 30.9.2021

SLOVENSKI ORZAVNI HOL DING, d , d .

POŠTA SLOVENIJE d.o.o.

Datum
Delež
skupščine ali
SOH v % *sklepa uprave
SOH

100,000

24.09.2021

Točke

dnevnega reda
Glasovanje SOH in sprejeti
sklepi na skupščini

1.) Imenovanje revizorja

ZAKLJUČENA

Sk lep 1.) Slovenski državni holding d.d. kot ustanovitelj in edini družbenik za revizijo računovodskih izkazov Skupine Pošta Slovenije in družbe Pošta Slovenije d.o.o. za
obdobje 2021 do 2024 imenuje družbo Mazars, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55 A, Ljubljana.
2.) Predhodno soglasje k nakupu delnic družbe Intereuropa, d.d. od SDH in KAD
Sklep 1.) Slovenski državni holding d. d. kot ustanovitelj in edini družbenik, skladno z 9. točko 2. odstavka 11. člena akta o ustanovitvi Pošte Slovenije d. o. o. daje
predhodno soglasje poslovodstvu družbe Pošta Slovenije d. o. o. za sklenitev pravnega posla, in sicer kupoprodajne pogodbe za delnice družbe Intereuropa d. d. v
priloženi vsebini in obliki na dan sprejema tega sklepa.

34

KZPS, d.o.o.

100,000

29.09.2021

1.) Predlog za imenovanje

pooblaščenega

revizorja za revidiranje

računovodskih

SPREJET SKLEP
USTANOVITELJA
SPREJET SKLEP
USTANOVITELJA

izkazov družbe za obdobje 2021 - 2023.

ZAKLJUČENA

Sklep 1.) Ustanovitelj na podlagi 11. alineje 2. odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., za revizorja
SPREJET SKLEP
računovodskih izkazov družbe Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., za leta 2021, 2022 in 2023, imenuje družbo BDO Revizija d.o.o., Družba za revidiranje, Cesta v USTANOVITELJA
Mestni log 1, 1000 Ljubljana.
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Nafta Lendava, d.o.o.

100,000

29.09.2021

1.) Sklep ustanovitelja

ZAKLJUČENA

Sklep 1.) Slovenski državni holding, d.d. v vlogi ustanovitelja družbe Nafta Lendava d.o.o. daje predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi in poslovodenju, ki jo bosta
sklenili pogodbeni stranki družba EKO - Nafta d.o.o., katere ustanovitelj je družba Nafta Lendava, d.o.o., in direktorica družbe EKO - Nafta d.o.o. Verena Zidar.

36

VGP DRAVA Ptuj d.o.o.

25,000

30.09.2021

1.) Otvoritev

skupščine,

SPREJET SKLEP
USTANOVITELJA

ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles

ZAKLJUČENA
Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli g. Leopold Poljanšek, ki je pristojen za vodenje seje skupščine, potrditev in podpis zapisnika. Za sestavo zapisnika in
preštevanje glasov se izvoli ga. Darja Mlakar.
skupščine družbe, z dne 27.5.2021

SOH glas. : ZA

ZA% :100,00

2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 21. seje
Sklep 1.)

3.) Obravnava

Skupščina

poročila

potrdi zapisnik 21. seje

skupščine

SOH glas. : ZA
ZA% :100,00

družbe, z dne 27.5.2021.

o poslovanju družbe za obdobje januar-julij 2021 in informacija o poslovanju družbe za mesec avgust 2021

Sklep 1.) Skupščina se seznani s poročilom o poslovanju družbe za obdobje januar-julij 2021 in informacija o poslovanju družbe za mesec avgust 2021

4.) Ocena poslovanja družbe v letu 2021 in obravnava Poslovno finančnega
Sklep 1.)

Skupščina

se seznani z

izhodišči

načrta

za leti 2022-2023

poslovanja družbe v letu 2021 in poslovno

Ljubljana, 11.10.2021
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za leti 2022-2023

SEZNANITEV

